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Datum

2015-03-15

Svenska Motor Klubben

Arboga avdelningen
Box 62
732 22 Arboga
Telefon: 0589 – 198 89

Mötets öppnande
Håkan öppnar och hälsar välkomna.
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
Peter kollar så att alla på mötet finns med i registret.
20 st
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Valberedningen föreslår Hans Avelin som ordf. och Stefan Viborg som sekr.
H A tackar för förtroendet och tycker att vi har en fin anläggning
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Daniel Gillberg , Roger Fäldt
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Utlyst på hemsidan sen 15-01-11 , godkänns
5. Fastställande av föredragningslista.
Fastställd av mötet
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
Diskussion om att få hjälper till , hur ska vi få det att fungera , förra året provade vi att göra grupper , det
fungerade inte, problemet har nog varit dålig kommunikation, vi försöker att göra nya grupper, i övrigt
godkänns verksamhetsberättelsen
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
Peter går igenom ekonomin och säger att tävlingarna vi har kört har gått bra, men vi har haft stora utgifter
också. I Röfors försvann en del av växelkassan, i övrigt godkänns ekonomin
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/
räkenskapsåret.
Leif Andersson talar för revisorerna och godkänner ekonomin, mötet godkänner detta
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Ja
9. Fastställande av medlemsavgifter.
100kr junior, 200kr senior 450kr familj, samma som förut, mötet godkänner detta

ARB100 v 1.4 2006-01-16

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
Håkan drar tävlingarna för 2015 , dom står på hemsidan. Håkan föreslår även ett antal km för året samt
Motordag 23/5 i Arboga i samarbete med Mekonomen i Arboga.
H A poängterar att det är viktigt att medlemmarna hjälper till under året för att allt ska gå i lås.
Mötet godkänner planerna.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag/motioner.
Inga inlämnade

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet

Bankgiro

Org.nr

Box 62
732 22 Arboga

Köpingsvägen 8
732 31 Arboga

0589-198 89

www.smkarboga.se

442-5393

878500-2752

klubben@smkarboga.se
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12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
Håkan Persson föreslås, godkänns
b) val av ledamot 2 år
Johan Dahl föreslås, godkänns
fyllnadsval av ledamot: 1 år
Sara Wauge föreslås, godkänns
val av ledamot: 2 år
Stefan Viborg föreslås, godkänns
val av ledamot: 2 år
Daniel Gillberg föreslås, godkänns
val av suppleant: 2år
Linus Wallberg föreslås, godkänns
Sittande:
suppleant 1 år Per Arne Lundgren.
Ledamot ( kassör) 1 år Peter Ahlin
d)Val av revisor 2 år Lars-erik Dahl föreslås, godkänns
Sittande:
revisor 1 år Ulf Wauge.
revisor suppleant: 1 år Leif Andersson.
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska
utses till ordförande;
val valberedningen 3 år:
Mikael Johansson föreslås, godkänns
Sittande:
: period av 1 år: Johan Andersson. Föreslagen sammankallande, godkänns
2 år: Frida Söder.
13 Hedersmedlemmar.
Inga nya medlemmar som uppnått ålder
14 Övriga frågor
Pelle Jakobsson har erbjudit att hålla kurs för funktionärer steg 1 och 2, datum kommer att läggas ut på
hemsidan.
15 Mötets avslutande
Mötet avslutas av 15:36

Ordförande Hans Avelin

Sekretare Stefan Viborg

---------------------------------

----------------------------------

Justerare Daniel Gillberg

Justerare Roger Fäldt

----------------------------------------

--------------------------------------------

